KEDVES LAKÓK!
A Kortárs Építészeti Központ – KÉK idén
április 22-én és 23-án rendezi meg a Budapest100
programot, amely az egész várost megmozgató,
rendhagyó kulturális fesztivál.
2017-ben az Árpád és a Rákóczi híd közti
budai és pesti rakpartok lesznek a Budapest100
helyszínei. A Duna-parti épületek koruktól
függetlenül csatlakozhatnak az eseményhez.
Meghívjuk Önöket:
ismerjék meg a Budapest100 programot és
társuljanak hozzánk! Az április 22–23-ai
hétvége a rakpartok, az ott élők, dolgozók,
és a naponta arra járók közös ünnepe.
Mit jelent a részvétel?
Nyitott kaput, önkéntesekkel közösen
létrehozott programokat, legyen az kiállítás,
koncert, folyosói vagy épp pincétől padlásig
terjedő séta. Jelentkezhetnek közös képviselők,
tulajdonosok vagy bérlők, akiknek kedve van
a ház nevében csatlakozni a programhoz.
Az első Lakótalálkozón szeretnénk
személyesen megismerkedni Önökkel.
Jöjjenek el, beszélgessünk!

budapest100.hu
facebook.com/budapest100

Dear Owners and Residents!
Join Budapest100 in 2017!
The Contemporary Architecture Centre (Kortárs
Építészeti Központ – KÉK) will organize
Budapest100 on the 22nd and 23rd April 2017.
This unusual cultural event mobilizes the
entire city: a true community festival
realized by the joint efforts of volunteers,
locals and residents. This letter is a call
to homeowners and tenants to join us!
We invite anyone interested in the program
whose home or workplace is on the Quay, along
the Danube. We encourage building managers,
tenants and other residents to apply the
program and register your building.

Az időpont: 2017. március 2. 19:00 óra
A helyszín: Kortárs Építészeti Központ
(1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.)
The Residents’ Meeting is will be held
2nd March 2017 at 7 p.m.
at Contemporary Architecture Centre
(1111 Budapest, Bartók Béla Road 10-12.).

További információkért keressenek minket
a budapest100@kek.org.hu email címen vagy
a +36 20 341 66 88 telefonszámon.
Jöjjenek, csatlakozzanak, és ünnepeljük meg
együtt a Rakpart épületeit!

For further information contact KÉK at
budapest100@kek.org.hu or +36 20 341 66 88.

budapest100@kek.org.hu
+36 20 341 66 88.

